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Fundada em 1998, a Jock Comercial nasceu com o objetivo de suprir
as necessidades das empresas de Santa Catarina com relação aos
projetos, comercialização e instalação de sistemas automatizados de
lubrificação.
Unindo o forte know-how neste segmento a uma visão profissional, a
Jock rapidamente cresceu e se destacou no mercado.
No ano de 2003, a empresa iniciou a comercialização de sua própria
linha de produtos de lubrificação.
Em 2006, um marco para a empresa, foi a inauguração de sua sede
própria, com 725m2, contendo sala de treinamento, engenharia, oficina
para reparos, setor de montagem , televendas, estoque de produtos e
showroom.
Em contínuo crescimento e acreditando no futuro do Brasil, em 2015 a
Jock adquiriu um gigante do setor, a Woerner Sistemas de Lubrificação.
Com essa aquisição a nova empresa, Jock Woerner Sistemas de
Lubrificação, torna-se uma das maiores empresas do setor na América
Latina. Com sua nova sede, no município norte catarinense de Garuva, a
empresa agora conta com área fabril de 2.200m2 totalmente focada na
fabricação e fornecimento de sistemas automatizados de lubrificação
para toda indústria brasileira e da América Latina.
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Confira mais detalhes sobre os produtos
Dados técnicos, medidas, tabelas e outros detalhes.

JOCK.COM.BR

Bomba compacta com corpo em alumínio fundido. Ela possui até 8 saídas independentes, feita
para trabalhar com óleo ou graxa e possui reservatório com capacidade de 2 litros.
A bomba GMT trabalha com pressão de até 100bar e pode ser utilizada de forma independente,
ou seja, atendendo diretamente os pontos de lubrificação ou ligada a distribuidores progressivos.
Ela é indicada para trabalho em máquinas de pequeno porte como tornos automáticos, fresas,
injetoras de plástico ou alumínio e outros.
No DE SAÍDAS: 1 a 8
PRESSÃO MÁXIMA: 100bar
VAZÃO POR ELEMENTO: 0,12cc/Acionamento
ROSCA DE SAÍDA: 1/8”BSP
ACIONAMENTO: Motoredutor 18 RPM
TENSÃO: 110/220V monofásico – 24Vcc
POTENCIA DO MOTOR: 3.9W – 162 mA
PROTEÇÃO DO MOTOR: IP-55
LUBRIFICANTE: Óleo ou graxa até NLGI-2
RESERVATÓRIO: 2 litros
TENSÃO CHAVE DE NÍVEL: 24 Vcc - NA ou NF

Equipamentos para Lubrificação Centralizada

Bomba Elétrica Radial GMT

Essa robusta e compacta unidade de lubrificação, que possui até três saídas radiais, constitui-se
no mais simples e seguro método de lubrificação automática para máquinas em geral.
Seus elementos bombeadores (pistões) são facilmente instalados ou removidos.
Essa bomba, que resiste ao trabalho com altas pressões, pode alimentar diretamente os pontos
de lubrificação ou ser ligada a distribuidores progressivos. Seu reservatório é de acrílico, o que
facilita a visualização do lubrificante. A chave de nível elétrica é opcional. Essa bomba é indicada
para máquinas especiais de pequeno e médio porte como injetoras de plástico ou alumínio, tornos, fresas, mandrilhadoras e centros de usinagem em geral.
No DE SAÍDAS: 1 a 3
PRESSÃO MÁXIMA: 200bar
VAZÃO POR ELEMENTO: 0,45cc/Acionamento
ROSCA DE SAÍDA: 3/8”BSP
ACIONAMENTO: Motoredutor – 60:1
TENSÃO: 110/220V monofásico – 220/380/440V trifásico – 24VCC
POTÊNCIA DO MOTOR: 1/8CV
FREQUÊNCIA: 60Hz
GRAU DE PROTEÇÃO: IP-55
LUBRIFICANTE: Óleo ou graxa até NGLI-2
RESERVATÓRIO: 2 litros em acrílico
TENSÃO CHAVE DE NÍVEL: 10 a 250V NA/NF

Para informações detalhadas, acesse nosso site jock.com.br

Bomba Elétrica Radial JMR

Bomba Elétrica Radial GMF
Bomba robusta com corpo em alumínio fundido que possui até 24 saídas independentes. Essa
bomba trabalha com óleo ou graxa e pode ser construída com reservatório até 50 litros.
A bomba GMF trabalha com altas pressões se necessário, atingindo o máximo de 350bar. Ela
pode ser utilizada de forma independente, ou seja, atendendo diretamente os pontos de lubrificação ou ligada a distribuidores progressivos. Ela é indicada para trabalho em máquinas de médio
e grande porte como esteiras transpotadoras de minério, prensas e outros.
No DE SAÍDAS: 1 a 24
PRESSÃO MÁXIMA: 350bar
VAZÃO POR ELEMENTO: 0,32cc/Acionamento
ROSCA DE SAÍDA: 1/4”BSP
ACIONAMENTO: Motoredutor – 60:1
TENSÃO: 110/220V monofásico – 220/380/440V trifásico
POTÊNCIA DO MOTOR: 1/4 CV – 60hz
PROTEÇÃO DO MOTOR: IP 55
LUBRIFICANTE: Óleo ou graxa até NLGI-2
RESERVATÓRIO: 5 a 50 litros
TENSÃO CHAVE DE NÍVEL: 10 à 250V NA ou NF
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Bomba Elétrica de Pistão GFC

Para informações detalhadas, acesse nosso site jock.com.br

Bomba Elétrica com Reservatório Plástico JME

Bomba robusta com corpo em alumínio fundido que possui alta vazão, feita para trabalhar com
óleo ou graxa. Ela possui reservatório com capacidade até 100 litros. A bomba GFC trabalha também com altas pressões se necessário, atingindo o máximo de 350bar. Ela pode ser utilizada em
sistemas com distribuidores progressivos, linha dupla ou sistemas mistos.
Essa bomba é indicada para trabalho em máquinas de grande porte como esteiras transpotadoras
de minério, prensas, moinhos de cimento e outros.
PRESSÃO MÁXIMA: 350bar
VAZÃO: 6,63cc/rotação
ROSCA DE SAÍDA: 1/2”BSP
ACIONAMENTO: Motoredutor - 40:1
TENSÃO: 220/380/440/760V trifásico
POTENCIA DO MOTOR: 1,5 CV – 60HZ
PROTEÇÃO DO MOTOR: IP 54
LUBRIFICANTE: Óleo ou graxa até NLGI-2
RESERVATÓRIO: 25 - 50 ou 100 litros
TENSÃO CHAVE DE NÍVEL: 10 à 250V NA ou NF

Indicada para lubrificação de máquinas operatrizes, centros de usinagem, injetoras de plástico ou
alumínio e etc. Ela possui bomba de engrenagens, reservatório translúcido, manômetro, chave de
nível e bocal de abastecimento com filtro.
Ela pode ser usada em sistemas de orifícios, linha simples paralelo ou até em sistemas
progressivos de lubrificação a óleo.
Seu diferencial é que ela possui regulagem externa de pressão.
VAZÃO: 350 ou 500cc/min
PRESSÃO DE TRABALHO: 8, 30 ou 70bar regulável
RESERVATÓRIO: Nylon translúcido de 3 ou 6 litros
CONEXÃO DE SAÍDA: 4 ou 6mm
TEMPERATURA DE TRABALHO: -10oC a +60oC
LUBRIFICANTE: Óleo 15 a 1000 cSt
POSIÇÃO DE MONTAGEM: Vertical
TENSÃO: 110/220V monofásico ou 220/380/440V trifásico
POTÊNCIA DO MOTOR: 1/8CV
TENSÃO DA CHAVE DE NÍVEL: 10 a 250 V NA/NF

Bomba Elétrica com Reservatório Metálico JME
É indicada para lubrificação de máquinas operatrizes, centros de usinagem, injetoras de plástico
ou alumínio e etc. Ela possui bomba de engrenagens, reservatório em chapa de aço com pintura a
pó, manômetro, visor de nível, chave de nível e bocal de abastecimento com filtro.
Ela pode ser usada em sistemas de linha simples paralelo, sistema orifícios ou em sistemas
progressivos de lubrificação a óleo. Seu diferencial é que ela possui regulagem externa de pressão
e reservatório resistente a choques.
VAZÃO: 350 ou 500cc/min
PRESSÃO DE TRABALHO: 8, 30 ou 70bar regulável
RESERVATÓRIO: Metálico de 3, 7 ou 15 litros
CONEXÃO DE SAÍDA: 4 ou 6mm
TEMPERATURA DE TRABALHO: -10oC a +60oC
LUBRIFICANTE: Óleo 15 a 1000 cSt
POSIÇÃO DE MONTAGEM: Vertical
TENSÃO: 110/220V monofásico ou 220/380/440V trifásico
POTÊNCIA DO MOTOR: 1/8 CV
TENSÃO DA CHAVE DE NÍVEL: 10 a 250 V NA/NF
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É indicada para lubrificação de máquinas operatrizes, centros de usinagem, injetoras de plástico
ou alumínio e etc. Ela possui bomba de engrenagens, reservatório transparente, manômetro,
chave de nível e bocal de abastecimento com filtro. Ela pode ser usada em sistemas de orifícios,
linha simples paralelo ou até em sistemas progressivos de lubrificação a óleo.
VAZÃO: 350 ou 500cc/min
PRESSÃO DE TRABALHO: 8, 30 ou 70bar regulável
RESERVATÓRIO: Policarbonato transparente de 4 litros
TEMPERATURA DE TRABALHO: -10oC a +60oC
LUBRIFICANTE: Óleo 15 a 1000 cSt
POSIÇÃO DE MONTAGEM: Vertical
TENSÃO: 110/220V monofásico ou 220/380/440V trifásico
POTÊNCIA DO MOTOR: 1/8CV
TENSÃO DA CHAVE DE NÍVEL: 10 a 250 V NA/NF

Bomba Elétrica sem Controle SMART

Equipamentos para Lubrificação Centralizada

Bomba Elétrica para Óleo JBE

VAZÃO: 130cc/min
PRESSÃO DE TRABALHO: 8 ou 15bar
RESERVATÓRIO: 2 litros
CONEXÃO DE SAÍDA: 4 ou 6mm
TEMPERATURA DE TRABALHO: -10oC a +60oC
LUBRIFICANTE: Óleo 50 a 500cSt
POSIÇÃO DE MONTAGEM: Vertical
TENSÃO: 110 ou 220V monofásico
TENSÃO DA CHAVE DE NÍVEL: 10 a 250V

Bomba Elétrica com Controle SMART
Essa compacta e resistente unidade é indicada para sistemas de orifícios e linha simples paralelo.
Ela é composta basicamente por uma bomba de engrenagens, motor monofásico, chave de nível,
pressostato, display de comando e reservatório.
Seu funcionamento é intermitente e comandado através de uma placa elétrica interna.
Os parâmetros de tempo de funcionamento e intervalo de lubrificação podem ser alterados
através do display digital. Essa bomba possui ainda fusível de proteção, alarme sonoro e
termostato.
VAZÃO: 130cc/min
PRESSÃO DE TRABALHO: 8 ou 15bar
RESERVATÓRIO: 2 litros
CONEXÃO DE SAÍDA: 4 ou 6mm
TEMPERATURA DE TRABALHO: -10oC a +60oC
LUBRIFICANTE: Óleo 50 a 500cSt
POSIÇÃO DE MONTAGEM: Vertical
TENSÃO: 110 ou 220V monofásico
TENSÃO DA CHAVE DE NÍVEL: 10 a 250V

Para informações detalhadas, acesse nosso site jock.com.br

Muito compacta e resistente, essa bomba é indicada para dois tipos de sistemas: orifícios e linha
simples paralelo. Ela é composta por uma bomba de engrenagens, motor monofásico, chave de
nível e reservatório.
Sua temporização deve ser feita de forma intermitente, através de um controlador ou
temporizador externo. Essa bomba possui fusível de proteção.

Bomba Elétrica MLO
Essa unidade versátil é utilizada em sistemas de lubrificação circulatório em máquinas onde se
necessite resfriar os mancais além de lubrificá-los. Muito silenciosa e durável, essa bomba ainda
possui ótima vazão atendendo a demanda de máquinas de pequeno e médio porte como: prensas
horizontais de parafusos, prensas hidráulicas verticais e etc.
Ela trabalha em conjunto com os distribuidores modelo JDV.
POTÊNCIA DO MOTOR: 1/4 CV trifásico
TENSÃO: 220/380/440Vca
PRESSÃO MÁXIMA: 10bar
FREQUÊNCIA: 50/60Hz
ROTAÇÃO: 1400/1700 rpm
No DE PÓLOS: 4
LUBRIFICANTE: Óleo de 15 a 1000cSt
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Para informações detalhadas, acesse nosso site jock.com.br

Bomba Elétrica de Vazão Regulável CES
Indicada para pequenos sistemas de linha orifícios de lubrificação, essa compacta e versátil
unidade é muito utilizada em tornos e máquinas CNC em geral.
Assim que energizada, a bomba inicia automaticamente o ciclo de lubrificação. Não necessita de
um controlador externo. Um manômetro para visualização de seu funcionamento também faz
parte do conjunto. Além da chave de nível elétrica, tem-se ainda seu reservatório transparente,
que permite a fácil visualização do lubrificante.
Seu grande diferencial é que a vazão pode ser regulada externamente, o que permite uma maior
aplicação dessa bomba.
TENSÃO: 110 ou 220Vca monofásico
POTÊNCIA: 4W
VAZÃO REGULÁVEL: 3 a 6cc/ciclo
INTERVALO FIXO: 5 ou 30min
PRESSÃO MÁXIMA: 3bar
DIÂMETRO DE SAÍDA: 4mm
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 2 litros
MATERIAL DO RESERVATÓRIO: Policarbonato
LUBRIFICANTE: Óleo 50 a 500cSt

Bomba Pneumática para Óleo BPO
Com acionamento pneumático, essa bomba é utilizada em sistemas de linha simples paralelo.
É indicada para diversos tipos de equipamentos como transportadores aéreos, lubrificação de
correntes em geral e máquinas operatrizes. Seu funcionamento é intermitente. Para tanto, é
necessário o emprego de uma válvula 3/2 vias pneumática.
Ela possui chave de nível, manômetro e bocal de abastecimento com filtro.
Utilizar sempre óleo limpo.
VAZÃO: 15cc/Acionamento
PRESSÃO DE TRABALHO: 30bar
MATERIAL DO RESERVATÓRIO: Nylon translúcido
CONEXÃO DE SAÍDA: 6mm
TEMPERATURA DE TRABALHO: -10oC a +60oC
LUBRIFICANTE: Óleo 15 a 1000 cSt
TENSÃO CHAVE DE NÍVEL: 10 a 250V NA/NF

Bomba Pneumática PFP
Bomba robusta com corpo em aço usinado. Ela trabalha com óleo ou graxa e possui reservatório
com capacidade até 5 litros.A bomba PFP trabalha com pressões até 150bar e pode ser utilizada
em sistemas com distribuidores progressivos.
Essa bomba é indicada para trabalho em máquinas de médio porte como prensas, centro de
usinagem, injetoras e outros.
PRESSÃO MÁXIMA: 150bar
VAZÃO: 0,5 a 4cc/Acionamento
ROSCA DE SAÍDA: 3/8”BSP
ROSCA DE ENTRADA DE AR: 1/8”BSP
LUBRIFICANTE: Óleo ou graxa até NLGI-2
RESERVATÓRIO: 2,5 ou 5 litros
FREQUÊNCIA MÁXIMA: 6 ciclos/min.
PRESSÃO DE AR: 4 a 7 bar

Bomba Manual para Óleo/Graxa JBM
Muito utilizada em máquinas ou equipamentos que dependem de uma lubrificação periódica
e eficiente, como prensas, injetoras de plástico ou alumínio, máquinas gráficas e têxteis. Ela é
indicada para uso em sistemas progressivos de lubrificação.
De fácil operação, essa bomba possui reservatório em plástico transparente que facilita a
visualização do lubrificante.
VAZÃO: 2cc/Acionamento
PRESSÃO DE TRABALHO: 100bar
RESERVATÓRIO: 1 ou 2 litros
CONEXÃO DE SAÍDA: 6mm
TEMPERATURA DE TRABALHO: -10oC a +60oC
LUBRIFICANTE: Óleo ou graxa até NGLI-2
POSIÇÃO DE MONTAGEM: Vertical
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Bomba robusta com corpo em aço usinado. Ela trabalha com óleo ou graxa e possui reservatório
com capacidade até 5 litros.
Bomba PFM trabalha com altas pressões se necessário, atingindo o máximo de 250bar. Ela pode
ser utilizada em sistemas com distribuidores progressivos.
Essa bomba é indicada para trabalho em máquinas de médio e grande porte como esteiras
transpotadoras de minério, prensas e outros.
PRESSÃO MÁXIMA: 250bar
VAZÃO: 5cc/Acionamento
ROSCA DE SAÍDA: 3/8”BSP
LUBRIFICANTE: Óleo ou graxa até NLGI-2
RESERVATÓRIO: 2,5 ou 5 litros
POSIÇÃO DE MONTAGEM: Vertical

Equipamentos para Lubrificação Centralizada

Bomba Manual para Linha Progressiva PFM

Bomba Manual para Linha Dupla PZM

PRESSÃO MÁXIMA: 250bar
VAZÃO: 5cc/Acionamento
ROSCA DE SAÍDA: 3/8”BSP
LUBRIFICANTE: Óleo ou graxa até NLGI-2
RESERVATÓRIO: 2,5 ou 5 litros
POSIÇÃO DE MONTAGEM: Vertical

Bomba Manual para Óleo BMO
Amplamente utilizada pela indústria em geral, essa compacta bomba é indicada para aplicação em
sistemas orifícios ou de linha simples paralelo em máquinas operatrizes, tornos CNC e centros de
usinagem em geral.
Seu acionamento é feito por meio de uma alavanca que, uma vez acionada, pressiona os
dosadores que, por sua vez, lubrificam os pontos de lubrificação da máquina.
Utilizar somente óleo limpo.

Para informações detalhadas, acesse nosso site jock.com.br

Bomba robusta com corpo em aço usinado, ela trabalha com óleo ou graxa e possui reservatório
com capacidade até 5 litros. A bomba PZM trabalha com altas pressões se necessário, atingindo o
máximo de 250bar e deve ser utilizada em sistemas de linha dupla.
Essa bomba é indicada para trabalho em máquinas de médio e grande porte como esteiras
transpotadoras de minério, moinhos, bobinadores, prensas e outros.

VAZÃO: 8cc/Acionamento
PRESSÃO DE TRABALHO: 5 ou 15bar
RESERVATÓRIO: 0,40 ou 0,55 litros
CONEXÃO DE SAÍDA: 4 ou 6mm
TEMPERATURA DE TRABALHO: -10oC a +60oC
LUBRIFICANTE: Óleo 50 a 300 cSt
POSIÇÃO DE MONTAGEM: Vertical

Bomba Manual para Óleo CKE
Essa bomba é indicada para aplicação em sistemas de orifícios. Seu acionamento é feito por meio
de uma alavanca, que retorna lentamente para a posição original por ação de uma mola. Dessa
forma o lubrificante é enviado aos dosadores. No caso de retorno rápido da alavanca, significa que
seu reservatório está vazio.
Seu diferencial é o reservatório transparente que permite visualizar melhor o nível de lubrificante.
Utilizar somente óleo limpo.
VAZÃO: 8cc/Acionamento
PRESSÃO DE TRABALHO: 5bar
RESERVATÓRIO: 1 litro
CONEXÃO DE SAÍDA: 4mm
TEMPERATURA DE TRABALHO: -10oC a +60oC
LUBRIFICANTE: Óleo 50 a 300 cSt
POSIÇÃO DE MONTAGEM: Vertical

www.kilflex.com.br - (31) 3528-6800

11

Equipamentos para Lubrificação Centralizada

Sistema de Pulverização MQL
Indicado para lubrificação de ferramentas em máquinas operatrizes, centros de usinagem,
rosqueadeiras, prensas e etc.
Possui uma micro-bomba de acionamento pneumático com fina regulagem de vazão,
reservatório, chave de nível e bocal de abastecimento com filtro.
Aplicando o sistema MQL (Mínima Quantidade de Lubrificante) não há necessidade de reservatório
de fluido de corte, mantendo assim o ambiente da fábrica mais limpo.
Com esse sistema, o cliente pode aplicar o fluído de corte diretamente no ponto, sem a
necessidade de diluição, aumentando em muito a vida útil da broca, ferramenta de corte ou
estampo.
VAZÃO REGULÁVEL: 0,005 a 0,045cc/Acionamento
PRESSÃO DE TRABALHO: 5 a 8bar
RESERVATÓRIO: Nylon com capacidade de 3 a 6 Litros
TEMPERATURA DE TRABALHO: -5oC a +55oC
LUBRIFICANTE: Óleo 5 a 320 cSt
POSIÇÃO DE MONTAGEM: Vertical
TENSÃO DA BOBINA: 24Vdc – 110/220Vca
TENSÃO DA CHAVE DE NÍVEL: 10 a 250V NA/NF66
FREQUÊNCIA DE ACIONAMENTO: 66 ciclos/min

Para informações detalhadas, acesse nosso site jock.com.br

Bomba de Engrenagens GFZ
Unidade de bombeamento GFZ é uma bomba de granda versatilidade sendo utilizada para recalque
de óleo e sistemas de lubrificação do tipo circulatório. Muito utilizada em prensas com sistemas
progressivos do tipo VPK/VPM/VPW.
LUBRIFICANTE: Óleo
VAZÃO: 1,10 L/min
PRESSÃO DE TRABALHO: 20 a 110 bar
FAIXA DE TEMPERATURA: - 20 a + 80ºC
VISCOSIDADE DO ÓLEO: até 300 cSt

Bomba para Tambor GMG
Bomba para tambor de 200L acoplada diretamente ao tambor de graxa, com esse princípio o
lubrificante fica isento de ar e impurezas. Com esse tipo de aplicação o sistema pode ser considerado
móvel facilitando sua apliacação em campo. Esse modelo de bomba pode ser utilizada em sistema
centralizados de linha dupla ou progressivo. Muito usado em siderurgia e mineração.
LUBRIFICANTE: Graxa até NLGI-2
PRESSÃO MÁXIMA: 400bar
PRESSÃO DE TRABALHO: 200bar
VAZÃO: 300cc
SAÍDA: 1/4”BSP
TEMPERATURA DE TRABALHO: -10 a 80ºC

Bomba para Tambor GMZ
Bomba elétrica de múltiplas saidas para sistemas de lubrificação de grande porte onde necessita
de alta pressão e capacidade de graxa. A bomba GMZ pode ter até 10 saídas independentes e é
utilizado o tambor de graxa ou óleo do fabricante como reservatório do sistema, assim, evita-se a
contaminação do lubrificante na hora da transferencia para outro recipiente.
LUBRIFICANTE: Óleo ou Graxa
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 350bar
FAIXA DE TEMPERATURA: -20 a 80ºC
VISCOSIDADE DO ÓLEO: De 68 até 680 Cst
CONSISTÊNCIA DA GRAXA: Até NLGI 2
NÚMERO DE SAÍDAS: 1 a 10
PESO COM RESERVATÓRIO: ~ 31,8 kg
POSIÇÃO DE MONTAGEM: Vertical
CONEXÃO DE SAÍDA (ELEMENTO): 1/4”BSP

12

www.kilflex.com.br - (31) 3528-6800

A bomba de lubrificação Automática Jock de multiplas saídas é o mais simples e seguro sistema de
lubrificação. Podendo funcionar com óleo ou graxa seus elementos bombeadores são facilmente
instalados ou removidos. Esse tipo de sistema pode atender um equipamento com até 24 ramais
independentes.
Nº DE SAÍDAS: 1 a 24
PRESSÃO MÁXIMA: 350bar
VAZÃO POR ELEMENTO: 0,32cc/Acionamento
ROSCA DE SAÍDA: 1/4”BSP
ACIONAMENTO: Motoredutor - 60:1
TENSÃO: 110/220V monofásico / 220/380/440V trifásico
POTÊNCIA DO MOTOR: 1/4CV - 60Hz
PROTEÇÃO DO MOTOR: IP55
LUBRIFICANTE: Óleo ou graxa até NLGI-2
RESERVATÓRIO: 5 - 10 - 25 - 50 litros
TENSÃO CHAVE DE NÍVEL: 10 a 250V NA ou NF

Estação para Lubrificação à Graxa
Unidade de lubrificação completa com duas bombas trabalhando de forma integrada evitando a falta
de lubrificante na linha principal do sistema de lubrificação.
Esse sistema pode ser montado em qualque equipamento centralizado de lubrificação.
Pode ser fornecido com gabinete em inox, bombas com capaidade de 30, 50 ou 100 com
reabastecimento automático de graxa.

Equipamentos para Lubrificação Centralizada

Bomba Múltiplas Saídas

Elevador de Graxa ELV
Muito utilizado em sistemas de dosagem precisa de graxa, esse elevador pneumático faz com que
uma propulsora de graxa abasteça um sistema de dosagem com maior eficiência e confiabilidade.
Ele consiste, basicamente, em um êmbolo, que auxiliado por dois cilindros pneumáticos, ajuda a
abastecer com graxa uma propulsora. Essa propulsora é responsável por alimentar dosadores de
graxa em linhas de montagem. Os cilindros pneumáticos servem para empurrar o êmbolo e puxálo de volta. Um painel de controle também compõe o produto.
Ideal para linhas de montagem de peças que necessitem grande precisão e alta repetição de
dosagem de graxa.
PRESSÃO MÁXIMA DE AR: 8 bar
PRESSÃO MÁXIMA DE GRAXA: 400bar
RELAÇÃO DE PRESSÃO: 50:1
VAZÃO MÁXIMA DE GRAXA: 1,1Kg/min (livre)
ROSCA DE SAÍDA: 1/2”NPT
RESERVATÓRIO: Tambor de 50 ou 200kg

Bomba de Engrenagens CJE

Para informações detalhadas, acesse nosso site jock.com.br

Possui painel de comando com CLP e gera todos os dados para utilização em supervisório ja é
preparado para indústria 4.0.

Esse conjunto de engrenagens é peça de reposição das unidades modelo JBE e JME. Disponível em
duas vazões diferentes, essa pequena e versátil bomba atinge altas pressões e pode ser montada
dentro ou fora do reservatório de óleo.
Ela é utilizada em sistemas de lubrificação de linha simples, orifícios ou progressivo. É indicada
para lubrificação de máquinas operatrizes, centros de usinagem, máquinas CNC, injetoras de
plástico ou alumínio e etc.
VAZÃO: 350 ou 500cc/min.
ROTAÇÃO: 1500rpm
PRESSÃO MÁXIMA: 70bar
LUBRIFICANTE: Óleo de 15 a 1000 cSt

Bomba de Lóbulo para Óleo TOP
Essa bomba é peça de reposição para o modelo MLO e é utilizada em sistemas de lubrificação
circulatório. Sistemas circulatórios são usados em máquinas onde se necessite resfriar os
mancais além de lubrificá-los.
Muito silenciosa e durável, essa bomba ainda possui ótima vazão atendendo a demanda de
máquinas de pequeno e médio porte como: prensas horizontais de parafusos, prensas hidráulicas
verticais e etc.
PRESSÃO MÁXIMA: 10bar
LUBRIFICANTE: Óleo de 15 a 1000cSt
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Para informações detalhadas, acesse nosso site jock.com.br

Distribuidor Progressivo DMJ
Esse distribuidor foi projetado para fornecer quantidade dosada de lubrificante, seja óleo ou graxa,
em máquinas de pequeno, médio e grande porte como: máquinas operatrizes em geral, centros de
usinagem, injetoras de plástico ou alumínio, máquinas de moldar, lavadoras de garrafas, esteiras
transportadoras, esteiras de transporte de cimento e máquinas especiais em geral. Sua principal
característica é garantir, em quantidade dosada, o fornecimento de lubrificante em todos os
pontos de lubrificação do equipamento.
Um distribuidor progressivo DMJ é constituído basicamente por uma seção (fatia) inicial, uma fatia
final e, no mínimo, três fatias intermediárias.
Detalhe importante é que nenhuma das saídas pode ser fechada, pois isso causaria o bloqueio do
distribuidor ou, até, o bloqueio de todo sistema de lubrificação. No caso de se desejar bloquear
uma saída, um técnico especializado deve ser consultado.
O distribuidor pode ser fornecido com um indicador de ciclos. Com isso, torna-se fácil detectar, de
forma visual, seu correto funcionamento. Uma chave de ciclos elétrica pode ser instalada sobre
esse indicador para um monitoramento automático de entupimento. Indicadores de performance
também são muito utilizados para indicar qual ponto causou o bloqueio do sistema.
PRESSÃO MÍNIMA: 10bar
PRESSÃO MÁXIMA: 150bar
VAZÃO DA FATIA: 0,16 a 0,50cc/Ciclo
ROSCA DE ENTRADA: 1/8”BSP
ROSCAS DE SAÍDA: 1/8”BSP
LUBRIFICANTE: Óleo ou v NLGI-2
FREQUÊNCIA MÁXIMA: 150 ciclos/min (com óleo) NÚMERO DE SAÍDAS: 6 a 16
TEMPERATURA MÁXIMA: 80oC

Distribuidor Progressivo VPK
O distribuidor progressivo VPK foi projetado com a mais alta tecnologia em lubrificação. Esse
distribuidor garante o fornecimento da quantidade correta de lubrificante para cada ponto da
máquina.
Sua contrução modular permite uma rápida manutenção sem a necessidade de retirada das
tubulações existentes na máquina. O distribuidor VPK é constituído por uma base de montagem
unida por tirantes e elementos dosadores que são montados nessa base. Sua configuração
mínima deve ser de 3 elementos dosadores mais as fatias inicial e final do bloco.
Pode ser fornecido com um indicador de ciclos. Nele pode ser instalado um sensor para
monitoramento do funcionamento do bloco.
Esse tipo de distribuidor é muito utilizado na indústria automobilística e em máquinas operatrizes,
prensas, injetoras, máquinas de pequeno e médio porte em geral.
PRESSÃO MÁXIMA: 250bar
VAZÃO DA FATIA: 0,10 a 0,68cc/Ciclo
ROSCA DE ENTRADA: 1/4”BSP
ROSCA DE SAÍDA: 1/8”BSP
LUBRIFICANTE: Óleo ou graxa até NLGI-2
FREQUÊNCIA MÁXIMA: 300 ciclos/min.
NÚMERO DE SAÍDAS: 6 a 20

Distribuidor Progressivo VPM
O distribuidor progressivo VPM foi projetado com a mais alta tecnologia de lubrificação. Esse
distribuidor garante o fornecimento da quantidade correta de lubrificante para cada ponto da
máquina.
Muito difundido no mercado graças a sua confiabilidade, ele é constituído por fatias unidas por
tirantes. Sua configuração mínima deve ser de 3 elementos dosadores mais as fatias inicial e final
do bloco. Pode ser fornecido com um indicador de ciclos. Nele pode ser instalado um sensor para
monitoramento do funcionamento do bloco.
Esse tipo de distribuidor é muito utilizado em máquinas operatrizes, prensas, máquinas de papel,
máquinas de médio e grande porte em geral.
PRESSÃO MÁXIMA: 250bar
VAZÃO DA FATIA: 0,35 a 2cc/Ciclo
ROSCA DE ENTRADA: 3/8”BSP
ROSCA DE SAÍDA: 1/4”BSP
LUBRIFICANTE: Óleo ou graxa até NLGI-2
FREQUÊNCIA MÁXIMA: 300 ciclos/min.
NÚMERO DE SAÍDAS: 6 a 20
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O distribuidor progressivo VPW foi projetado com a mais alta tecnologia em lubrificação. Esse
robusto e confiável distribuidor garante o fornecimento da quantidade correta de lubrificante para
cada ponto da máquina.
Sua construção modular permite uma rápida manutenção sem a necessidade de retirada das
tubulações existentes na máquina.
O distribuidor VPW é constituído por uma base de montagem unida por tirantes e elementos
dosadores que são montados nessa base. A configuração mínima do bloco deve ser de 3
elementos dosadores mais as fatias inicial e final do bloco.
Pode ser fornecido com um indicador de ciclos. Nele pode ser instalado um sensor para
monitoramento do funcionamento do bloco.
Esse tipo de distribuidor é muito utilizado em grandes prensas rápidas, máquinas de papel e em
máquinas de grande porte em geral.
PRESSÃO MÁXIMA: 200bar
VAZÃO DA FATIA: 0,9 a 7,4cc/Ciclo
ROSCA DE ENTRADA: 1/2”BSP
ROSCA DE SAÍDA: 3/8”BSP
LUBRIFICANTE: Óleo ou graxa até NLGI-2
FREQUÊNCIA MÁXIMA: 200 ciclos/min.
NÚMERO DE SAÍDAS: 6 a 20

Equipamentos para Lubrificação Centralizada

Distribuidor Progressivo VPW

Válvula de Bloqueio para Distribuidor Progressivo VBP

VAZÃO REGULÁVEL: Até 1500cc/min
PRESSÃO DE TRABALHO: 10 a 250bar
CONEXÃO DE SAÍDA: 1/4”BSP
TEMPERATURA DE TRABALHO: -10oC a +60oC
LUBRIFICANTE: Óleo ou graxa NLGI-2
TENSÃO DA BOBINA: 24Vdc – 110/220Vca
FREQUÊNCIA MÁXIMA: 66 ciclos/min.

Distribuidor de Linha Dupla VZE
O distribuidor para linha dupla VZE foi projetado com a mais alta tecnologia em lubrificação. Esse
distribuidor fornece uma quantidade de lubrificante variável que pode ser ajustada de forma
independente para cada ponto de lubrificação do equipamento.
Sua contrução robusta permite trabalhar em ambientes mais agressivos sem necessidade de
proteção. Ele possui um indicador de ciclos em cada pistão. Nesse indicador pode ser instalado um
sensor para monitoramento do funcionamento do distribuidor. Esse tipo de distribuidor é muito
utilizado em indústrias de grande porte como: aciarias, indústrias de cimento e mineradoras.
PRESSÃO MÍNIMA: 15bar
PRESSÃO MÁXIMA: 300bar
VAZÃO: 0,1 a 28cc/Acionamento
ROSCA DE ENTRADA: 3/8”BSP
ROSCA DE SAÍDA: 1/8” ou 1/4”BSP
LUBRIFICANTE: Óleo ou graxa até NLGI-2
NÚMERO DE SAÍDAS: 2 a 8

Para informações detalhadas, acesse nosso site jock.com.br

A válvula de bloqueio VBP foi projetada para sistemas de lubrificação de grande porte ou para
sistemas onde há variações nos tempos de lubrificação do equipamento. Aplicado geralmente em
máquinas transfer, centros de usinagens, transportadores de correia e etc.
Essa válvula de bloqueio pode ser fornecida com o bloco progressivo ou separadamente.

Distribuidor de Linha Dupla Modular VZM
O distribuidor para linha dupla modular VZM foi projetado com a mais alta tecnologia em
lubrificação. Esse distribuidor fornece uma quantidade de lubrificante variável. Essa quantidade
pode ser ajustada de forma independente para cada ponto de lubrificação do equipamento.
Com uma contrução robusta, esse distribuidor permite trabalhar em ambientes mais agressivos
sem necessidade de proteção. Sua contrução modular permite uma rápida manutenção sem a
necessidade de retirada das tubulações existentes na máquina. Ele possui um indicador de ciclos
em cada seção. Nele pode ser instalado um sensor para monitoramento do funcionamento de
cada saída individual de lubrificante. Esse tipo de distribuidor é muito utilizado em indústrias de
grande porte como: aciarias, fundição, indústrias de cimento e mineradoras.
PRESSÃO MÍNIMA: 15bar
PRESSÃO MÁXIMA: 300bar
VAZÃO: 0,1 a 5cc/Acionamento
ROSCA DE ENTRADA: 3/8”BSP
ROSCA DE SAÍDA: 1/4”BSP
LUBRIFICANTE: Óleo ou graxa até NLGI-2
NÚMERO DE SAÍDAS: 2 a 8
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Distribuidor Ar/Óleo VOE
O distribuidor VOE é um produto para aplicação em casos específicos onde se faz necessária
a pulverização do óleo ou névoa. O distribuidor VOE dirige o volume de óleo misturado pelos
elementos dosadores até as diversas saídas. Cada saída contém um parafuso regulador de ar
para regulagem da pulverização. Esse tipo de distribuidor é muito utilizado em rolamentos de alta
rotação e spindle de máquinas CNC.
PRESSÃO MÍNIMA: 20bar
PRESSÃO MÁXIMA: 40bar
PRESSÃO MÁXIMA DE AR: 6bar
VAZÃO POR SAÍDA: 0,1cc/Acionamento
ROSCA DE ENTRADA: 1/4”BSP
ROSCA DE SAÍDA: 1/8”BSP
LUBRIFICANTE: Óleo até 300 cSt
NÚMERO DE SAÍDAS: 2 a 10

Distribuidores de Linha Simples
Esse distribuidor é amplamente utilizado em
pequenos e médios sistemas à óleo na indústria
em geral. É aplicado em injetoras de plástico ou
alumínio, correntes transportadoras, máquinas
operatrizes e centros de usinagem em geral.
Trabalha de forma intermitente.

Para informações detalhadas, acesse nosso site jock.com.br

Seu acionamento pode ser feito através de bomba
manual, pneumática ou elétrica.
PRESSÃO DE TRABALHO: 15 a 30bar
No DE SAÍDAS: 1 a 6
DIÂMETRO DE ENTRADA: 6mm
DIÂMETRO DAS SAÍDAS: 4mm
LUBRIFICANTE: Óleo de 15 a 1000 cSt
TEMPERATURA MÁXIMA: 70OC
MATERIAL: Alumínio e Latão

Modelo DLO320

Modelo DLO350

VAZÃO
0,03 - 0,06 - 0,10 - 0,16cc/Acionamento

VAZÃO
0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,6cc/Acionamento

Distribuidor de Linha Simples para Ponto LSP
Esse dosador é usado diretamente no ponto de lubrificação sem a necessidade de uma barra de distribuição. Aplicado em injetoras de plástico e
máquinas operatrizes de maneira geral. Seu diferencial é a alta pressão de trabalho evitando entupimento da linha de distribuição de óleo. Seu
funcionamento é intermitente.
VAZÃO: 0.05 - 0.10 - 0.15cc/Acionamento
PRESSÃO DE TRABALHO: 70bar
ROSCA DO PONTO: 1/8” NPT
ROSCA DE ALIMENTAÇÃO:5/16 UnF

LUBRIFICANTE: Óleo 50 a 1000 cSt
MATERIAL: Aço Zincado
TEMPERATURA MÁXIMA: 70OC

Dosador Orifícios para Montagem em Barra AJB
Muito utilizado em centros usinagem, tornos CNC, fresas e máquinas operatrizes em geral,
esse dosador é ideal para pequenos sistemas de lubrificação à óleo. Ele é montado em barras
distribuidoras com diversas saídas. Possui válvula de retenção, que evita o esvaziamento da linha
principal durante o intervalo de lubrificação e um filtro para prevenir a contaminação do ponto de
lubrificação. A vazão e o sentido do fluxo vêm estampados em seu corpo.
ROSCAS: 5/16”UnF x 5/16”UnF
PRESSÃO DE TRABALHO: 2 a 12bar
LUBRIFICANTE: Óleo 50 a 1000 cSt
MATERIAL: Latão
TEMPERATURA MÁXIMA: 70OC
Obs.: A vazão pode variar com a temperatura, viscosidade ou pressão do óleo.
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ROSCAS: 5/16”UnF x 1/8”NPT
PRESSÃO DE TRABALHO: 2 a 12bar
LUBRIFICANTE: Óleo 50 a 1000 cSt
MATERIAL: Latão
TEMPERATURA MÁXIMA: 70oC
Obs.: A vazão pode variar com a temperatura, viscosidade ou pressão do óleo.

Pulverizador Óleo/Graxa SBD
Esse inteligente e confiável pulverizador SBD destina-se à lubrificação de engrenagens abertas ou
grandes superfícies, usando ar comprimido como meio de transporte do lubrificante, seja ele óleo
ou graxa.
Esse pulverização dosa a quantidade de lubrificante controlando tanto o lubrificante como o ar
que abastecem o pulverizador.
Ainda, em caso de falha, o pulverizador SBD emite um sinal acusando a falta do lubrificante.
PRESSÃO MÍNIMA: 20bar
PRESSÃO MÁXIMA: 80bar
PRESSÃO MÁXIMA DE AR: 6bar
VAZÃO: 5cc/Acionamento
ROSCA DE ENTRADA DE AR: 3/8”BSP
ROSCA DE ENTRADA DE LUBRIFICANTE: 1/4”BSP
LUBRIFICANTE: Óleo até 680 cSt ou graxa até NLGI 2
TENSÃO SENSOR: 10 a 250V

Pulverizador Óleo/Graxa SBA
Este aperelho destina-se à lubrificação por pulverização de engrenagens abertas ou grandes
superficies usando ar comprimido como meio de transporte do lubrificante, seja ele óleo ou graxa.
Esse pulverizador controla e orienta corretamente o jato de ar/óleo pulverizado no ponto.
Porém, ele necessita trabalhar em conjunto com um distribuidor/dosador para que este defina a
quantidade de lubrificante usado em cada jato.
PRESSÃO MÍNIMA: 20bar
PRESSÃO MÁXIMA: 80bar
PRESSÃO MÁXIMA DE AR: 6bar
ROSCA DE ENTRADA DE AR: 1/4”BSP
ROSCA DE ENTRADA DE LUBRIFICANTE: 1/8”BSP
LUBRIFICANTE: Óleo de 68 até 680cSt ou graxa até NLGI 2
TIPO DE BICO: Leque ou Cone cheio

Equipamentos para Lubrificação Centralizada

Muito utilizado em centros usinagem, tornos CNC, fresas e máquinas operatrizes em geral, esse
dosador é ideal para pequenos sistemas de lubrificação à óleo. Ele é montado diretamente nos
pontos de lubrificação. Possui válvula de retenção, que evita o esvaziamento da linha principal
durante o intervalo de lubrificação e um filtro para prevenir a contaminação do ponto de
lubrificação.

Para informações detalhadas, acesse nosso site jock.com.br

Dosador Orifícios para Montagem no Ponto ASA

Válvula Inversora Mecânica UZB
Essa válvula faz o controle do óleo ou graxa em sistemas de linha dupla, fazendo a inversão do
fluxo do lubrificante entre as linhas A e B do sistema.
Ela faz essa inversão na medida em que uma determinada pressão, que é regulada na válvula, é
atingida.
Essa regulagem e controle de pressão é possível através da limitadora de pressão e do
manômetro instalados na válvula UZB.
PRESSÃO MÁXIMA: 150bar
FREQUÊNCIA DE TRABALHO: 60 inversões/min.
VAZÃO MÍNIMA: 5cc/min.
ROSCA DE ENTRADA : 1/2”BSP
ROSCA DE SAÍDA: 3/8”BSP
LUBRIFICANTE: Óleo de 68 até 680cSt ou graxa até NLGI 2

www.kilflex.com.br - (31) 3528-6800
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Válvula Inversora Mecânica UZB-40L
Essa válvula faz o controle do óleo ou graxa em sistemas de linha dupla, fazendo a inversão do fluxo
do lubrificante entre as linhas A e B do sistema.
Ela faz essa inversão na medida em que uma determinada pressão, que é regulada na válvula, é
atingida. Essa regulagem e controle de pressão é possível através da limitadora de pressão e dos
manômetros instalados na válvula UZB-40L. Esse modelo de válvula inversora é utilizada para
sistemas de linha dupla de pequeno e médio porte.
PRESSÃO MÁXIMA: 150bar
FREQUÊNCIA DE TRABALHO: 60 inversões/min.
VAZÃO MÍNIMA: 5cc/min.
ROSCA DE ENTRADA : 1/2”BSP
ROSCA DE SAÍDA: 3/8”BSP
LUBRIFICANTE: Óleo de 68 até 680cSt ou graxa até NLGI 2

Válvula Inversora Pneumática UBP

Para informações detalhadas, acesse nosso site jock.com.br

Essa válvula faz o controle do óleo ou graxa em sistemas de linha dupla, fazendo a inversão do fluxo
de lubrificante entre as linhas A e B do sistema.
Ela faz essa inversão utilizando-se de um atuador pneumático acoplado à válvula.
Para um perfeito funcionamento da válvula inversora UBP é necessária a instalação de
presostatos nas duas linhas do sistema a fim de indicar quando a inversão deve ocorrer.
PRESSÃO MÁXIMA: 300bar
FREQUÊNCIA DE TRABALHO: 30 inversões/min.
VAZÃO MÍNIMA: 5cc/min.
ROSCA DE ENTRADA : 1/2”BSP
ROSCA DE SAÍDA: 3/8”BSP
ROSCA DE ENTRADA DO AR: 1/4”BSP
PRESSÃO DE AR: 6bar
LUBRIFICANTE: Óleo até 680 cSt ou graxa até NLGI 2

Válvula Limitadora de Pressão com Filtro HFD
Essa válvula com filtro incorporado HFD reúne o fluxo de até seis linhas de pressão em uma
só saída filtrando o lubrificante. Ela tem a função de limitar a pressão do sistema e filtrar o
lubrificante. Ela possui indicação visual de pressão através do manômetro.
Ela pode ser montada em qualquer posição, porém de modo que seja possível a troca do cartuho
de filtragem.
PRESSÃO MÁXIMA: 250bar
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 150bar
FILTRO: 300micras
ROSCA DE ENTRADA : 1/4”BSP
ROSCA DE SAÍDA: 3/8”BSP
LUBRIFICANTE: Óleo de 68 até 680 cSt ou graxa até NLGI 2

Filtro Simples de Pressão FLA
O filtro simples de pressão FLA é construído em ferro fundido, o que dá a ele muita robustez e
confiabilidade. Amplamente utilizado em sistemas circulatórios de lubrificação, ele permite que
o óleo permaneça limpo aumentando assim a vida útil das máquinas ou equipamentos. Pode ser
incorporado junto ao filtro uma chave de pressão diferencial que detecta seu entupimento.
LUBRIFICANTE: Óleo
VAZÃO: 10, 32, 90 ou 250 litros/min.
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 20 ou 100Bar
TEMPERATURA: -20oC a +120oC
CAPACIDADE DE FILTRAGEM: 60 ou 150µm (consultar outras capacidades disponíveis)
ÁREA DE FILTRAGEM: 90, 200, 400 ou 600cm2
ROSCA DE ENTRADA E SAÍDA: 1/4” , 3/8” ou 1/2”BSP
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LUBRIFICANTE: Óleo
VAZÃO: 32, 90 ou 250 litros/min.
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 100Bar
TEMPERATURA: -20oC a +80oC
CAPACIDADE DE FILTRAGEM: 40; 60; 100 ou 150µm
ÁREA DE FILTRAGEM: 160, 520 ou 1290cm2
ROSCA DE ENTRADA E SAÍDA: 1/2”, 1” ou 1.1/2”BSP
DIFERENCIAL DE PRESSÃO: 3 ou 8 Bar
TENSÃO DE LIGAÇÃO: até 250V
CORRENTE NOMINAL: 0,5A
CONTATO: NA

Lubrificador de Cabos SAG
Este eficiente e exclusivo aparelho foi projetado para ser utilizado onde há necessidade de se
lubrificar cabos de aço sem provocar a parada do equipamento. Seu projeto permite a montagem
em qualquer posição, devendo ser montado nas regiões mais próximas aos tambores de
enrolamento do cabo ou das roldanas.
ROSCA DE ENTRADA : 1/4”BSP
MATERIAL DO CORPO: Alumínio
BUCHA GUIA: Ferro fundido
ROLDANAS DE APOIO: Aço com tratamento térmico
RASPADOR: Escova com fios de nylon
LUBRIFICANTE: Graxa até NLGI 2
POSIÇÃO DE MONTAGEM: Qualquer
DIÂMETRO DO CABO: de 1/2” a 2“

Lubrificador de Rodas LRW
Este eficiente e exclusivo aparelho foi desenvolvido para aplicar continuamente lubrificante sólido
em rodas de pórticos, pontes rolantes e equipamentos com sistemas de translado similares.
Sua função é diminuir sensilvelmente o desgaste dos trilhos e flanges podendo ser utilzado
em equipamentos novos ou em uso, aumentando assim consideravelmente a vida útil do
equipamento.
MANCAIS: Alumínio
DISCO LUBRIFICANTE: Grafite sólido
PINOS GUIA: Aço SAE 1020
BRAÇO DO SUPORTE : Ferro fundido
ÂNGULO DE GIRO: 180o
POSIÇÃO DE MONTAGEM: Qualquer

Manta/Travesseiro Absorvente de Óleo

Equipamentos para Lubrificação Centralizada

O filtro duplo de alta pressão FDA é um produto muito robusto e eficiente. Muito utilizado em
sistemas de lubrificação circulatórios onde há a necessidade de um fluxo contínuo de óleo. Ele
possui uma alavanca que, uma vez acionada, permite a passagem de óleo de um filtro para outro
sem interromper seu fluxo. Isso permite a troca do elemento filtrante sem ter que desligar o
sistema.

Para informações detalhadas, acesse nosso site jock.com.br

Filtro Duplo Alta Pressão FDA

Essas mantas são indicadas para vazamentos e derramamentos de fluidos em geral. Elas contém e
absorvem esses fluídos.
São reutilizáveis diversas vezes.
O material absorvido pode ser recuperado espremendo-se ou prensando-se a manta.
Não tóxica e não inflamável são algumas de suas ótimas características.
COR: Branca
TAMANHO: 40 x 45cm
TIPOS DE LÍQUIDOS: Óleos e derivados de petróleo e líquidos em geral.
CORES: Branca, Cinza (líquidos em geral) ou Verde (líquidos agressivos)
TAMANHO: 45 x 45cm
TIPOS DE LÍQUIDOS: Óleos e derivados de petróleo e líquidos em geral.
CORES: Branca, Cinza (líquidos em geral) ou Verde (líquidos agressivos)
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Sensor de Ciclos com Reed SCR
Este sensor destina-se ao controle e monitoramento da movimentação do distribuidor
progressivo de lubrificação.
TENSÃO: 24Vcc
CORRENTE: 100mA
POTÊNCIA: 0,5W
TIPO DE CONTROLE: PNP ( amarelo ) - NPN ( azul )
SAÍDA DE CONEXÃO: Reta ou 90o
PROTEÇÃO: IP-40

Chave de Ciclos para Distribuidor Progressivo SEN
De funcionamento simples e seguro, esses sensores de ciclos são indicados quando se deseja
fazer o monitoramento elétrico de funcionamento de um distribuidor progressivo qualquer. A
chave de ciclos deve ser instalada sobre o indicador de ciclos do distribuidor. Quando ocorrer um
entupimento em alguma linha de lubrificação, a chave de ciclos emitirá um sinal elétrico para o
controlador de lubrificação.
A chave de ciclos é composta por um suporte de fixação e um sensor indutivo com cabo elétrico.
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 10 – 30Vcc ou 20 – 250Vca
CORRENTE MÁXIMA: 200 ou 500mA
No DE FIOS: 2 ou 3
TIPO DE CONTATO: NA com led
FREQUÊNCIA MÁXIMA: 5 ou 400Hz

Para informações detalhadas, acesse nosso site jock.com.br

Temporizador de Lubrificação MTC
Esse temporizador é utilizado para comandar os tempos de lubrificação e intervalo dos sistemas
centralizados. Muito confiável e de alta durabilidade, com ele a lubrificação de um equipamento se
torna fácil, eficiente e muito mais segura.
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110/220Vca
CORRENTE DE SAÍDA MÁXIMA: 1A
PRECISÃO DE ESCALA: 5%
PRECISÃO DE REPETIBILIDADE: 4%
TEMPO DE LUBRIFICAÇÃO: Ajustável de 0 a 60 segundos
INTERVALO DE LUBRIFICAÇÃO: Ajustável de 0 a 60 minutos

Controlador de Lubrificação JRK
Este aperelho destina-se ao controle e monitoramento de sistemas de lubrificação centralizada
de pequeno e médio porte.
TENSÃO: 90 a 250 V
CORRENTE: 3A a 250V
CONSUMO: 50 - 100 mA
NÚMERO DE CICLOS: 1 – 9999
TEMPO DE CONTROLE: 1 – 9999
PROTEÇÃO: IP-67
CAIXA DE PROTEÇÃO: Plástico

Elemento Bombeador ELB
Esse pistão ou elemento bombeador pode ser adquirido separadamente e montado radialmente
nas bombas MR.
Forte e durável, ele é acionado através de um excêntrico que gira dentro da própria bomba. Ele é
indicado para trabalhar a altas pressões em sistemas progressivos de lubrificação. Dois ou mais
pistões podem trabalhar em conjunto somando sua vazão, se assim necessitar o sistema.
Esse elemento possui uma válvula interna de retenção para evitar o retorno do lubrificante.
Na montagem deve-se tomar um cuidado especial. Deve-se desligar a bomba e roscá-lo
cuidadosamente com a mão. Quando a arruela de encosto chegar ao batente ou corpo da bomba,
dá-se o aperto final com uma chave de boca.
VAZÃO: 0,45cc/Acionamento
PRESSÃO MÁXIMA: 200bar
ROSCA DE SAÍDA: 3/8”BSP
LUBRIFICANTE: Óleo ou graxa até NLGI-2
MATERIAL: Aço

Indicador de Performance com Trava IPT
Simples e funcional, esse indicador economiza muito tempo de manutenção indicando de forma
simples onde está o problema. Havendo o entupimento do ponto de lubrificação, um pino salta do
indicador, sinalizando a falha e o ponto não lubrificado.
São instalados em distribuidores progressivos.
LUBRIFICANTE: Óleo ou Graxa NLGI-2
ROSCA: 1/8” NPT
PRESSÃO DE ATUAÇÃO: 100Bar
MATERIAL: Aço

20

www.kilflex.com.br - (31) 3528-6800

TENSÃO MÁXIMA: 220Vca
POTÊNCIA MÁXIMA: 100 W
TEMPERATURA DE TRABALHO: -5oC a +60oC
GRAU DE PROTEÇÃO: IP-54
REGULAGEM: Fixa a 14 bar
Regulável 1 a 10bar ou 20 a 50bar
ROSCA: 1/8”NPT
LUBRIFICANTE: Óleo 50 a 1000 cSt

Capa de Proteção PRO
Essa capa serve como proteção para o pressostato e seus contatos elétricos.
MATERIAL: Borracha cor preta

Chave de Nível com Flange NVL
Simples e confiável, essa chave de nível serve para indicar, de forma elétrica, o nível de óleo em
reservatórios hidráulicos.
CORRENTE MÁXIMA: 1A
TIPO DE CONTATO: NA ou NF
TEMPERATURA MÁXIMA: 70oC
COMPRIMENTO: 60 a 600mm
EXECUÇÃO ESPECIAL: Nível mínimo e máximo
TENSÃO MÁXIMA: 200Vcc ou 250Vca

Chave de Nível sem Flange NVL
Simples e confiável, essa chave de nível serve para indicar, de forma elétrica, o nível de óleo em
reservatórios hidráulicos.
CORRENTE MÁXIMA: 1A
TIPO DE CONTATO: NA ou NF
TEMPERATURA MÁXIMA: 70oC
COMPRIMENTO: 60 a 600mm
EXECUÇÃO ESPECIAL: Nível mínimo e máximo
TENSÃO MÁXIMA: 200Vcc ou 250Vca

Acessórios para Lubrificação Centralizada

Os pressostatos são sinalizadores de pressão, com ou sem regulagem, utilizados para o controle
das pressões mínima ou máxima de um sistema de lubrificação. São constituídos de um corpo de
aço com uma membrana sensível, contatos elétricos, mola interna e parafuso de regulagem de
pressão (opcional).
Eles podem ser NA ou NF. A posição de contato se refere a condição estável, isto é, na ausência de
pressão. São muito empregados em sistemas de linha simples.

Para informações detalhadas, acesse nosso site jock.com.br

Pressostato PTC

Chave de Nível KFH/KFL/KFE
Essas chaves de nível são usadas em reservatórios de pequeno porte, modelo KFH, até
grande porte, modelo KFL. Elas podem variar de tamanho conforme especificação do
cliente e controlam até 4 níveis diferentes de fluído acionando contatos inversores através
de flutuadores.
Para líquidos agitados há possibilidade de colocação de um tubo de proteção para
o flutuador. Existem diversas opções de chaves de nível, inclusive uma versão para
ambientes onde há risco de explosão, modelo KFE.
TENSÃO: 300 Vac/Vcc
CORRENTE: 1A ( Carga resistiva )
POTÊNCIA: 30VA / 30 W
ALTURA MÁXIMA: 2000mm
ALTURA MÍNIMA: 150mm
PROTEÇÃO: IP-65
TIPO DE CONTATO: NA ou NF
DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE OS NÍVEIS: 30 ou 80mm
TEMPERATURA DE TRABALHO: -10oC à +85oC
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 10bar

www.kilflex.com.br - (31) 3528-6800

21

Acessórios para Lubrificação Centralizada

Manômetros para Sistemas de Lubrificação MAN
Dispomos de quatro modelos básicos, para demais versões consulte a empresa.
MONTAGEM: Vertical
DIÂMETRO: 63mm
ESCALA: 0-70bar e 0-1000psi
ROSCA: 1/4”NPT

MONTAGEM: Vertical
DIÂMETRO: 63mm
ESCALA: 0-140bar e 0-2000psi
ROSCA: 1/4”NPT

MONTAGEM: Vertical
DIÂMETRO: 63mm
ESCALA: 0-280bar e 0-4000psi
ROSCA: 1/4”NPT

MONTAGEM: Vertical
DIÂMETRO: 50mm
ESCALA: 0-60bar
ROSCA: 1/8”NPT

Proteção Metálica PTM
Essa proteção de aço em espiral é indicada para proteger o tubo de nylon de possíveis desgastes
por fricção ou cavacos provenientes de usinagem. Muito utilizada em centros de usinagem, tornos
e máquinas operatrizes em geral.
MATERIAL: Aço
COMPRIMENTO: 1000mm
DIÂMETRO INTERNO: 4 ou 6mm

Para informações detalhadas, acesse nosso site jock.com.br

Tubo de Aço para Lubrificação TAC
Ideal para sistemas de lubrificação à óleo ou graxa. São muito empregados em locais onde se
tenha risco de choques ou batidas. Sua principal vantagem é o tratamento bicromatizado, pois
elimina o risco de corrosão. Não é necessário pintar o tubo.
MATERIAL: Aço bicromatizado

Tubo de Cobre para Lubrificação TAC
Ideal para sistemas de lubrificação à óleo ou graxa. São muito empregados em locais onde se
tenha altas temperaturas. Sua principal vantagem é a maleabilidade, pois permite economia de
tempo na instalação do sistema.
MATERIAL: Cobre recozido
ESPESSURA DA PAREDE: 1mm

Tubo de Nylon para Lubrificação TNY
Ideal para sistemas de lubrificação à óleo ou graxa, pois além de permitir a visualização do
lubrificante, ainda resiste às altas pressões normalmente encontradas nesses sistemas.
MATERIAL: Nylon
ESPESSURA DA PAREDE: 1mm

Tubo de Nylon Espiral para Lubrificação TNE
Ideal para sistemas de lubrificação à óleo ou graxa, pois além de permitir a visualização do
lubrificante, ainda resiste às altas pressões normalmente encontradas nesses sistemas. São
produzidas sob medida, conforme a necessidade do cliente.
MATERIAL: Nylon
DIÂMETRO EXTERNO: 4 ou 6mm

Presilha para Tubo PLH
Presilha de aço tipo unha indicadas para fixação de tubos de lubrificação. Os tubos podem ser de
nylon, cobre ou aço.
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MATERIAL: Latão
PRESSÃO MÁXIMA: 100bar
ROSCA: 1/8”NPT

Entrada Macho

Entrada Fêmea

Anel de Penetração JAA

Conexões Para Lubrificação

Válvula de Retenção VRT

Utilizado para anilhar o tubo em conexões de aço.
MATERIAL: Aço

Cotovelo Macho Aço JMA

Cotovelo Macho Orientável Aço JOA

Ponta Lisa para Mangueira Hidráulica PLR
Muito compacto, esse terminal faz a fixação das mangueiras hidráulicas modelo MHI do sistema
de lubrificação. Seu maior diferencial é o fato de ser roscada na mangueira. Dessa forma, essa
ponta lisa pode ser reutilizada várias vezes.
MATERIAL: Aço zincado

União Macho Aço UMA

União Tubo Aço UDA
MATERIAL: Aço bicromatizado

Cotovelo Macho Orientável Rápido

Cotovelo Macho Rápido

União Macho Rápido

Tee Macho Lateral Rápido

Tee União Tubo Rápido

Para informações detalhadas, acesse nosso site jock.com.br

MATERIAL: Aço bicromatizado

MATERIAL: Latão niquelado
PRESSÃO MÁXIMA: 60 a 150bar

Tee Macho Central Rápido

MATERIAL: Latão niquelado
PRESSÃO MÁXIMA: 60bar

www.kilflex.com.br - (31) 3528-6800
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Conexões Para Lubrificação

União Passa-Muro Rápido

União Tubo Rápido

União Tubo Rápido com Redução

União Macho Latão UMC

Flange/Luva Latão FGL

Tee União Latão TEC

União Tubo Latão UTC

MATERIAL: Latão niquelado
PRESSÃO MÁXIMA: 60bar

Cotovelo Macho Latão JMC

MATERIAL: Latão

Para informações detalhadas, acesse nosso site jock.com.br

Tampão de Latão TPC

Inserto de Latão INS
Esse inserto é utilizado como reforço interno para tubos de nylon em sistemas de lubrificação.
Com ele evita-se que, na hora do aperto da conexão, o tubo seja esmagado obstruindo o sistema.

Niple Sextavado Interno de Latão NPL
Essa união é indicada para quando se deseja unir dois distribuidores modelo DLO. Ela possui um
sextavado interno para facilitar a montagem.
ROSCA EXTERNA: M10x1

Cotovelo Orientável Tipo Banjo JDA
Muito utilizado em lugares onde se tem falta de espaço para montagem.
MATERIAL: Aço

Acoplador Hidráulico
Esse acoplador, disponível em diversos modelos, é utilizado nas bombas manuais ou pistolas de
graxa.
ROSCA EXTERNA: M10x1 ou G1/8
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Construída em metal robusto essa almotolia é a melhor do mercado. Possui bico flexível de
210mm e design ergonômico. É disponível em diversos modelos.
CAPACIDADE: 250 ou 500ml

Bomba Manual de Graxa
Essa bomba é utilizada para abastecer pontos de lubrificação ou reservatórios de graxa.
CAPACIDADE: 500 ou 750cc

Produtos de Lubrificação para Uso Geral

Almotolia

Bomba Manual de Impacto Vai-e-Vem
Pode ser usada para graxa ou óleo. Possui corpo em aço e conector universal.

Bomba Rotativa para Transferência de Fluidos
Essa bomba manual é utilizada para a transferência de fluídos em tambores de 200 litros. Pode
ser fornecida com ou sem mangueira de descarga.
MATERIAL: Ferro fundido
VAZÃO: 30 litros/min
TUBO DE SUCÇÃO: 980mm

Kit de Funis Plásticos
MATERIAL: Polietileno
COR: Laranja
DIÂMETROS: 50, 75, 100, 120 e 150mm

Para informações detalhadas, acesse nosso site jock.com.br

CAPACIDADE: 80, 150 ou 300ml

Balde Plástico Graduado
MATERIAL: Polipropileno
COR: Translúcida
CAPACIDADE: 11 ou 20 litros

Lubrificador Automático
Disponível em quatro modelos dependendo da duração do lubrificador.
VIDA ÚTIL: 1, 3, 6 ou 12 meses
LUBRIFICANTE: Graxa universal EP-2

www.kilflex.com.br - (31) 3528-6800
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Separadores de Óleo (Skimmers)

Graxeiras Hexagonais

Graxeira Hexagonal Fêmea

Graxeira Hexagonal Reta Longa

Graxeira Hexagonal Reta

ROSCA: G1/8”
COMPRIMENTO: Diversos

MATERIAL: Aço

Graxeira Hexagonal de 45o
MATERIAL: Aço

Graxeira Hexagonal de Botão

Graxeira Hexagonal de 90o
MATERIAL: Aço

MATERIAL: Aço

Para informações detalhadas, acesse nosso site jock.com.br

Propulsora Pneumática de Graxa
Disponível em diversos modelos esse tipo de bomba é amplamente difundida na indústria,
independente do segmento.
Extremamente confiável, pode ser utilizada diretamente para lubrificar os pontos de lubrificação
dos equipamentos ou ser usada para abastecer sistemas centralizados de lubrificação em
aplicações específicas.
RATEIO DE PRESSÃO: 50:1
PRESSÃO DE AR RECOMENDADA: 6bar
PRESSÃO MÁXIMA DE AR: 8bar
PRESSÃO MÁXIMA DE GRAXA: 400bar
ROSCA DE SAÍDA DE GRAXA: 1/4”BSP
VAZÃO DE GRAXA: 1100gr/min (a 20oC e 8bar de pressão de ar)
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 20, 30, 50 ou 200kgs

Propulsora Pneumática de Óleo
Disponível em diversos modelos esse tipo de bomba é amplamente difundida na indústria,
independente do segmento.
Extremamente confiável, pode ser utilizada diretamente para lubrificar os pontos de lubrificação
dos equipamentos ou ser usada para abastecer sistemas centralizados de lubrificação em
aplicações específicas.
RATEIO DE PRESSÃO: 3:1
PRESSÃO DE AR RECOMENDADA: 6bar
PRESSÃO MÁXIMA DE AR: 8bar
PRESSÃO MÁXIMA DE ÓLEO: 24bar
ROSCA DE SAÍDA DE ÓLEO: 1/2”BSP
VAZÃO MÁXIMA DE ÓLEO: 20 litros/min
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 200 litros

Separador de Óleo Skimmer Standard
Esse separador é utilizado para retirar o óleo lubrificante ou hidráulico, que atuam como
contaminante, de dentro do reservatório de óleo de corte ou refrigerante das máquinas.
A contaminação do óleo de corte ou refrigerante evita que ele “respire”, o que ocasiona
proliferação de bactérias anaeróbicas causando mau cheiro e diminuindo sua vida útil.
Este separador de óleo pode ser aplicado em grandes tornos, centros de usinagem, linhas de
usinagem de peças seriadas, grandes reservatórios de óleo de corte ou refrigerante.
Esse skimmer é fabricado em aço inox e é equipado com variador de velocidade da fita. Possui
norma CE e tem garantia de fabricação de dois anos.
Sua fita é de poliuretano com largura de 25mm.
TEMPERATURA MÁXIMA DO ÓLEO: 50oC
CAPACIDADE DE RETIRADA: 1,5 litros/hora
COMPRIMENTO: 200, 600 ou 1400mm
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Esse separador é utilizado para retirar o óleo lubrificante ou hidráulico, que atuam como
contaminante, de dentro do reservatório de óleo de corte ou refrigerante das máquinas.
A contaminação do óleo de corte ou refrigerante evita que ele “respire”, o que ocasiona
proliferação de bactérias anaeróbicas causando mau cheiro e diminuindo sua vida útil.
Este separador de óleo pode ser aplicado em grandes tornos, centros de usinagem, linhas de
usinagem de peças seriadas, grandes reservatórios de óleo de corte ou refrigerante.
Esse skimmer é fabricado em aço inox e é equipado com variador de velocidade da fita. Possui
norma CE e tem garantia de fabricação de dois anos.
Sua fita é de inox com largura de 80mm. Isso lhe permite trabalhar com altas temperaturas de
óleo.
TEMPERATURA MÁXIMA DO ÓLEO: 100oC
CAPACIDADE DE RETIRADA: 15 litros/hora
COMPRIMENTO: 400, 800 ou 1200mm

Projetos
especiais
Entre em contato e converse com
nossos consultores e especialistas.
Desenvolvemos projetos de acordo com a demanda
e necessidade de nossos clientes.

www.jock.com.br
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Separadores de Óleo (Skimmers)

Separador de Óleo Skimmer Max

Serviços
Além da venda de equipamentos de lubrificação, hidráulica
e pneumática, a Jock Woerner também desenvolve projetos
especiais, tais como:
• Sistemas automáticos de lubrificação para monovias ou correntes;
• Sistemas de pulverização para moinho de bolas;
• Sistemas de dosagem precisa para linhas de montagem;
• Sistemas de pulverização para máquinas Finger Joint;
• Elevadores pneumáticos para graxa.

Graças a uma equipe técnica especializada, a Jock Woerner
pode ajudar seus clientes em:
• Reparos de válvulas pneumáticas e hidráulicas;
• Consertos de atuadores pneumáticos em geral;
• Manutenção de bombas e dosadores de graxa ou óleo;
• Montagem de painéis pneumáticos;
• Instalação de sistemas circulatórios de óleo em redutores ou
mancais em geral;
• Consultoria e avaliação em sistemas de lubrificação já existentes.

Caso o cliente necessite, ele pode contar com nossa sala devidamente equipada
para treinamento em lubrificação centralizada, onde ele encontra painéis com os
principais tipos de sistemas de lubrificação utilizados no mundo.
Outro quesito importante que compõe o quadro na qual a Jock Woerner está inserida
é a qualidade de sua assistência técnica. Ela é realizada por engenheiros ou técnicos
com devida formação nas áreas de lubrificação e pneumática. Isso proporciona aos
clientes segurança e tranquilidade, pois ele sabe que tem um profissional cuidando
de seu equipamento ou máquina.
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